
Str. 8 .. MONITOR POLSKI" - dnia 25 kwietnia 1949 r. Nr. A-24 

~ 3. Zarządzenie mmeJsze wchodzi w życie po upływie 7 
dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim. 

MINISTER PRZEMYsŁU I HANDiLU w/z E. Sąr 
Podsekretarz Stanu 

392-
ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACn 

z dnia 13 kwietnia 1949 r. . 
w sprawie przekazania uprawnień do występowania z wnio
skami o umarzanie niektórych prywatno-prawnych wierzy-

telności państwowych. . 
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r . o 

umarzaniu prywatnoprawnych włerzytelnośCi państwowych 
(Dz. U. R. P. N:r 26, poz. 228). w brzmieniu zmienionym u
stawą z 4.11. 1949 r. (DL. U. R. P. Nr. 9, poz. 49) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Przekazuje się niżej WYmienionym jednostkom orga
nizacyjnym prawo przedstawiania wniosków właściWYm te
rytorialnie izbom skarbowym o umarzanie prywatnopraw
nych wierzytelnośCi Skal"bu Państwa w granicach upraw

. nień tych izJb, określonych w zarządzeniu Ministra Skarbu 
z dnia 20 stycznia 1949 r. w ~rawie przekazania izbom skar
bowYm oraz Prolruratorif Generalnej Rzeczypospolitej Pol
skiej uprawnienia do umarzania w niektórych przypadkach 
prywatnoprawnych wierzytelności państ1Wowych (Monitor 
Polski Nr. A-4, poz. 40): 

l) PańStwowemu Instytutowi Hyckologiczno - Me<teoro1o-
gicz:nemu w Wars7..8wie; . 

2) Dyrekcjom Okręgowym Dróg Wodnych w Warszawie, 
. Poz:naniu, Gdańsku, Krakowie t Wrocławiu; 

3) Zarządowi Budowy iPaństJ\vowych Lotnisk Cywilnych 
w Warszawie; 

4) Centrali Maszyn Drogowych w Krakowie; 
5) Okręgowym Zarządo.m Budowy Mostów Drogowych w 

Kielcach i Płocku; . 
6) Lotniczym Warsztatom J::Joświadczalnym w Łodzi; 
7) $,zybowoowemu Zakładowi DoświadczaLnemu w Biel-

sku. . 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło

azenia. 
'MINISTER KOMUNIKACJI 

393. 
J. Rabanowskl 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY 
z dnia 11 kwietnia 1949 r . 

w . spra,wie przekazania organom podległym Ministrowi Od
bti(lOWy ripraWhielila do stawiania wniosków o umorzenie 
nickt6rych prYwatil:t-prawnych wierzytelnośCi państwoWych. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o 
ttmarzaniu prywatno-prawnych wierzytelnośCi państwowych 

(Dz. U. R. P . Nr. 26, poz. 228) wbrz.mieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1949 r. (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 49) zarządza si~. co 
następuje: 

§ 1. Powołane w ciruejszym zarządzeniu artykułj bez 
b'iższego okTeślenia - oznaczają artykuły ustawy z dnia 9 
kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywatno-prawnych wierzy
telnośCi państwowych (Dz. U. R. p. Nr. 26, poz. 228) w 
brzmiooiu ustawy z dnia 4 lutego 1949 r . (Dz. U. R. P. Nr. 9, 
Poz. 49). 

§ 2. Uprawnienia Ministra Odbudowy do stawiania wnio
sków o umorzenie prywatno-prawnych wierzytelnośCi Skar
bu Państwa przekazuje si~ w przypadkach określonych: 

l) w art. 2 ust. 1 pkt. 1), 2).i 4) - do kwoty 50.000.- 71. 
2) w art. 2 ust. 1 pkt. 3) i 5) _ . 

Wojewodom, Dyrektorom, Dyrekcji Odbudowy i Naczelne
mu Dyrekto~owi Biura Odbudowy Stolicy. 

~ 3. Przepis § 2 stosuje się jedynie do tych wierzytelno
ŚCI, których dochodzenie należy do organów podległych Mi
nistrowi Odbudowy . 

§ 4. Zarządzenie niniejsze wClhodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

MINISTER ODBUDOWY wiz st. Płetrusiew!cz 
Podsekretarz Stanu 

394. 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY 

z dnia 14 kwietnia 1949 r. 
w sprawie ustanowienia zaleconych norm budowlanych . 
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 1947 r . 

o normach 1 standartach budowlanych (Dz. U. R. P. nr 52, 
poz. 269) w porozumieniu co do § l pkt. 2)-4) z Ministrem 
P.rzemysłu i Handlu zarządza się co następuje: 

§ l. Ustanawia się zalecone normy budowlane w brzmie
niu Polskich Norm: 

1) PN/B - 167 "Izolacje bitumiczne przeeiwwilgooiowe. 
Warunki techniczne wykonywania"; 

2) PN/B - 309 ,,Rury betonowe. Warunki techniC7.ne wy_ 
robu, odbioru i wytyczne stosowania"; 

3) PN/B - 490 "Płyty wiórkowo-cementowe"; 
4) PNIB - 624 "Lepik do posadzki d~kowej (klep

kowcj)". 
§ 2. Za.r~dzooie niniejsze wchodzi w · życie z dniem ogło

Ittenia w l\'tmitorze Polskim. 

MINISTER ODBUDOWY 

MINISTER PRZEMYSŁU 

w/z St. Pietrusiewicz 
Podsekretarz Stanu 

I HANDLU w/z E. SzYc 
Podsekretarz Stanu 

------------------------------------------------------------~----------------395. 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY 

z dnia " kwietnia 1949 r. 
• ogłoszeniu pierwsa;e~o wykazu przedsiębIorstw przecho

dząCYCh na własnośe Państwa.. 
Na podstawie § 30 rozporządzen~a Rady Ministrów z dnia 

30 stycznia 1947 r . w spraw:e trybu postępowania przy 
p rzejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. 
R. P. Nr 16. poz. (2) zarządzam ogłoszenie p ierwszego wy
kazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa 
:na zasadzie art: 2 ustawy z dn"a 3 stycznia 1946 r. o prze
jtęciu na własność Państwa po<i.stawowych gałęZi gospodarki 
narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17). 

Wym 'eniooe w wykaZie przedsiębiorstwo przechodzi na 
własność Państwa w całości wraz z n ieruchomym i rucho
mym majątkiem oraz wszelkimi prawami. 
Niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przed

sięb ;orstwa wym'enionego w wykazie nie mają znaczenia, 
jeżeli z całości. ogłoszenia wynika. o jakie przedsiębiorstwo 
chodzi. 
Związki samorządowe, m'ędzykomunalne. spółdzielnie al

bo związ~ spółdzielni mogą zgłosić 0'0 Głównej Komisji do 
!'<praw \JG)aństwowienJ.a przedsiębiorstw W Warszawie swoje 

I 
prawa do przedsiębiorstwa, objętego wykazem. a właścicie
le mogą ponadto zgłosić zarzuty, że przedsiębiorstwo n ie 
przechodzi na własność Państwa. 

W imieniu związków samorządu terytorialnego i związ
k6w międzykomunalnych oraz wszelkich Instytucji, które 
w związku z wojną rozpoczętą w dniu l września 1939 r. 
zostały rozwiązane lub utraciły faktyczną możność działa
nia, mogą zgłaszać ich prawa wojewódzkie rady naro<iowe 
lu·b urzędy wojewódzlde. 

Prawa lub zarzuty winny być zgłoszone do Głównej Ko
m;sji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Warsza
wie w 3G-dniowym term~nle od daty ogłoszelliia wykazu i 
poparte oopowiednim:i dowoo'ami. 

Uprawnien'a przysługujące na podstawie wymienionego 
wyżej rozporządzenl-a Rady M'n:strów z dnia 30 stycznia 
1947 roku właścicielowi przedsięb;orstwa przysługują rów
n;eż, w razie jego nieobecności. krewnym w linii prostej 
(zstępnym i wstępnym. również dzieciom nieślubnym), ro
dzeństwu, dziec'om rodzeństwa, małWnkowi tudzież ocobom 
sprawującym zarząó! przedsiębiorstwa nieobecnego właś~i
cle1a. 

MINISTER ODBUDOWY 

• 
w/z st. PJetrosiewicz 

Pod&ekretan Stanu 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW 

kt61'~ przechodzą na własność Państwa % mocy art. 2 ust. l i 3 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r . (Dz. U. R. P. Nr 3, poz.17) 

: c::-1 Nazwa przedsiębiorstwa w~=~ '-prz~~~~twa I ~~~~~~~r::~S: 
l , Żw:rowIloia i stacja przetwórczo-przeładunlro- Artur Kleiniu ~Cpj~~~~=~ l Do1aszewo, pow. Skarbu 

wa żwiru w Dolaszewie. Wałe" woj PaMtwa wa i kopoalnia ~ • . 
żwiru 
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